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Gæster:           Kirsten Ørgaard, Peder Bendsen, Julienne Vanvolsen 

Afbud fra:       Raydon With, Knud Martin K., Mark Dam, Kim Petersen, Jinli Li, Knud Mikkelsen og                  

Toke Siggaard   

1. Indlæg ved Direktør Kirsten Ørgaard, Mælkebøttecentret, Nuuk, Grønland:             

Lederen af ”Mælkebøtten” psyk. Kirsten Ørgaard fortalte om sit virke og projektet, der er en fond 

med tilsyn af Civilstyrelsen. Mælkebøttens initiativtager og økonomiske støtter er Lions,Rotary, 
Red Barnet, Grønlands Erhverv og Grønlands Arbejdsgiverforening i Nuuk. Ledetråden i dette 

fællesskab er ” Socialt ansvar der gør en forskel”. Mælkebøtten er blevet et landsdækkende 

projekt med målgruppen 3 – 11 år. 

Kronprinsparret fond støtter gennem målet ” forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og 

unge”, hvor Mary-Fonden også er med. Har startet støtten med en donation på 1 mill. Kr. 

Mælkebøtten sikrer akut anbringelse døgnet rundt. Har til huse en i Nuuk i en bygning på 550 

kvm., som er en ”Bo-enhed” og ikke et ”Børnehjem”, som ingen unge vil være bekendt at være 

anbragt på. Mælkebøtten tager et fortsat ansvar for dem som forlader bostedet, med opfølgning 

hhv 1 – 3 – 5 år efter. Det fremgik tydeligt, at forældre med dårlige sociale vilkår præger de børn 

som kommer til Mælkebøtten. Det er børn som er uden for de sociale fællesskaber, og som 

mangler styrke til at bryde af den mistrivselscirkel de er havnet i. 

Det var en god aften, som gav os tro på, at det er et godt sted vi har givet donationer i 5 år. 

Peder Bendsen fra LC Nuuk fortalte om livet i Lionsklubben i Nuuk, som er en blandet klub 

med 32 medlemmer. Det er en klub med de fleste medlemmer mellem 35 og 50 år. Deres 

hovedaktivitet er Julebanko med ca. 600 deltagere og som giver et overskud på 300.000 kr. med 

store gaver fra sponsorer. Jo, her kan vi i Ry lære noget, måske. 

2. 3. minutter v/ Jens Kofod: Jens gav en meget rammende forklaring på, hvorfor et skib er af 

”hunkøn”, selvom tilstedeværelsen af en nonne gav ham nogle problemer med at ”små rødme”, 

men morsomt var det for begge køn. 

3. Nyt fra præsidenten. : Der er klubmøde 17. Maj kl. 18.00 på Kildebjerg. 

4. Orientering om motionsløbet: Kim Bjerre gennemgik de mange opgaver som ligger foran 

os, og der vil senere fremkomme en fyldestgørende arbejdsplan. 

Det er vigtigt, at alle er med til afviklingen torsdag den 18. Maj. Er nogen forhindret 

skal Kim Bjerre have besked ”straks”.  

Der vil være behov for hjælpere uden for klubben, så i første omgang vil dem som hjalp sidste 

år igen blive kontaktet, men kender du nogen som vil give en hånd med, vil det være en stor 
hjælp. Der skal findes en speaker til motionsløbet. Flere var i forslag. Kim Bjerre 

beslutter. Der mangler løbssponsorer til alle 3 løb, som skal sælges bedst muligt. Der mangler 

”vand sponsor” til løberne under løbet. 

5. Eventuelt. 

6. Næste møde: 3. maj med gennemgang af arbejdsplanen for motionsløbet d. 18.05. 

Med venlig hilsen 

Stedfortrædende referent     Karl-Erik Jørgensen 

mailto:karl@privat.dk

